A Rogán-dosszié
Az egész úgy kezdődött, hogy Rogán Antal vagyonbevallása gyanúsan könnyűnek
találtatott – ugyan nem indult gyűjtés a nyomorban sínylődő politikus megsegítésére,
de egyre többen kérdezték, bizonyos-e, hogy csupán annyija van, amennyit
bevallott? Nem, nem annyija volt…
Az Origo 2014. március 31-én ugyanis észrevette, hogy a garázs kimaradt a
bevallásból.
Rogán ingatlanvagyona még tovább nőtt
Origo, Dull Szabolcs 2014. 03. 31.
Hétfőn megkérdeztük Rogán Antalt, miért nem szerepel az egyszer már módosított
vagyonnyilatkozatában a budai házában lévő garázsa. A Fidesz frakcióvezetője nem
válaszolt, délutánra viszont ismét korrigálta a dokumentumot. Beleírta, hogy a
birtokában van egy 40 négyzetméteres garázs és tároló, és a lakása is megnőtt 36
négyzetméterrel.
Nemcsak arra emlékezett rosszul Rogán Antal, hogy a budai lakása nem fele
részben, hanem száz százalékban az övé. A Fidesz frakcióvezetője hétfőn újra
módosította a vagyonnyilatkozatát, és beírta, hogy a budai lakása nagyobb, mint
ahogy korábban jelezte. Eddig 149 négyzetméteresnek tüntette fel a lakást, majd
hétfőn azt írta, hogy 185 négyzetméter, és hozzáfűzte, hogy "télikert kialakítása miatt
megnövelve".
Rogán egy új tulajdonát is feltüntette a vagyonnyilatkozatban: egy nagyjából 40
négyzetméter nagyságú teremgarázs és tároló is szerepel a dokumentumban. Ezt
2011-ben vette Rogán a vagyonnyilatkozat szerint.
Az Origo hétfőn vette észre a budai ház tulajdoni lapja alapján, hogy Rogánnak
garázsa is van az épületben, hétfőn délelőtt meg is kérdeztük a frakcióvezetőt, hogy
miért nem írta ezt be a vagyonbevallásba. Választ nem kaptunk, a vagyonnyilatkozat
viszont hétfő délután váratlanul módosult.
Rogán Antal ingatlanvagyona a múlt héten lett téma. Egy baloldali szórólapon
ugyanis az szerepelt, hogy Rogánnak nagyobb az ingatlanvagyona, mint ahogy az a
bevallásában szerepel. Az Együtt-PM ezután bejelentette, hogy vagyonosodási
vizsgálatot kezdeményez a NAV-nál Rogán ellen amiatt, hogy a fideszes politikus
vagyonbevallásában március 21-én 50 százalékosról 100 százalékosra változtatta
lakásának tulajdoni hányadát. Rogán azt állította, hogy jogszerűen járt el, a lakást
eddig a feleségével közös vagyonnak tekintette, de pontosított, mert jogilag valóban
övé az egész. Ezek után most hétfőn újra pontosította a dokumentumot.

A Kettős Mérce sem hagyta annyiban a nem mindennapi jelenséget:
Járjon Rogán Antal úgy, mint Simon Gábor!
Kettős Mérce, 2014. 03. 31. Jámbor András
Rogán Antal hazudott a vagyonbevallásában, és meglepő vagyongyarapodására
derült fény. Míg Simon Gábor ellen ezért napok alatt médiahadjárat ügyészségi
nyomozás, és mentelmi, illetve vagyongyarapodási vizsgálat indult, Rogán Antal úgy
tűnik megússza ezt. Pedig mindkettőjük ügyélben jogunk van ismerni az igazságot.

Fotó: fideszfigyelo.blog.hu
Rogán Antal a lakásának csak a felét vallotta be vagyonnyilatkozatában, 50%-ot,
pedig 100%-ban tulajdonosa, 149 négyzetmétert vallott be, pedig 2010-től 185
négyzetméter a lakás mérete. Titkolta, hogy a feleségének is van egy 140
négyzetméteres lakásban ugyanabban a házban 52%-os tulajdonjoga, ugyanabban
a luxus-lakóparkban, ahol a négyzetméter ár több mint 500 ezer forint. Rogán
felesége Puskás András feleségével tulajdonolja ezt a lakást. Puskás András Rogán
alpolgármestere az 5. kerületben. Puskáséknak is van saját lakásuk itt. Azt mondta,
hogy a 2. gyerek miatt vették meg a szomszédos lakás két szobáját. Ez azért furcsa,
mert az egyik lakás az 1. emeleten van, a másik pedig a 3-on, és egy másik
lépcsőházban. Két garázst is vett, ezeket sem vallotta be a vagyonnyilatkozatában.
Egy darab garázs értéke 10 milló felett van (2000-ben árulták ezeket 4 millió
forintért). 1 autót vall be évek óta - pedig nyilván kettő van neki, ha két garázsa van.
Ezekből az információkból pedig két dolgot bizonyosan tudhatunk. Rogán hazudott,
többször is a vagyonbevallásában, vagyont titkol el, mégpedig azért titkolt el, mert
ilyen vagyongyarapodása legális bevételeiből nem lehet. Rogán képviselői és
polgármesteri netto fizetése kicsivel másfél millió forint felett lehet. Legyünk
jóindulatúak és vegyük úgy egy kiváló pénzügyi tanácsadó segítségével ezt az

összeget havonta megduplázza, így 3 millió forint bevétele van. Ha feleségével és
gyerekével együtt nem esznek, nem isznak, nem vesznek Louis Vutton táskát, 30
hónapnyi teljes bevételéből jöhetett össze csak az egyik lakás. A másik és a két
garázzsal együtt ez a szám már majdnem 60 hónapnyi éhezés, és nélkülözés, hogy
ez kijöjjön. És az autóról még nem is beszéltünk.
Csakhogy Rogánék nem spóroltak, százezres cipő, több százezres táska, franci
nyaralás, luxus éttermek és lehetne folytatni a sort. Rogán Antalék legális
jövedelemforrásaiból nem nagyon jön ki ez az összeg. És ahogy Simon Gábor háza
előtt ott állt a teljes magyar sajtó, most Rogán Antal háza előtt kéne ott állniuk, és
minden olyan politikus háza előtt akik ilyen ügybe keverednek addig, amíg nem
tudnak ésszerű magyarázatot adni.
De nem áll ott a magyar sajtó, nem nyilatkoztatják Rogán Antalt, nincs
vagyonosodási vizsgálat, vagy mentelmi jogi eljárás kezdeményezése. Nem történik
semmi ami ugyanebben a helyzetben a Simon ügyben. Rogán Antalnak még
megszólalnia se kellett, nemhogy Orbán Viktornak. Nem zárták ki Rogán Antalt
ahogy felmerült az ügy a Fideszből, mert nincs szükségük rá. Mert ez ma az ő
országuk.

A Cink április elsején meglepő, ám távolról sem mulatságos összefüggésekre
bukkant.
A saját fizetett embere vizsgálhatja Rogán vagyonosodását
Cink, Szily László 2014. április 1.
Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez a parlamentnél a DK-s Kerék-Bárczy
Szabolcs Rogán Antal eltitkolt óriáslakásának ügye miatt. A mentelmi bizottságot
vezető Rubovszky kész vizsgálódni. Csakhogy ő évek óta pénzt kap a Rogán vezette
V. kerülettől, ahol a lánya az alpolgármester.
Nem biztos, hogy élve akarja felfalni majd Rogán Antalt
a kereszténydemokrata Rubovszky György, a Parlament
mentelmi bizottságának KDNP-s elnöke, ha tényleg
vizsgálni fogják a polgármester-képviselőjelölthiányos
vagyonbevallását.
Rubovszky korábban azt mondta, ha érkezik ilyen kérés,
ő vizsgál, Kerék-Bárczy meg azt, hogy kedden kérni
fogja ezt.
Rogán Antal másodjára is kijavította a vagyonnyilatkozatát.
Ugyanis részben eltitkolta, az elvi anyagi helyzetéhez
képest milyen komoly ingatlanvagyont…

Rubovszky azonban nemcsak parlamenti képviselő és bizottsági elnök, de legalább
2010 óta a Rogán vezette belvárosi önkormányzat Tulajdonosi és Elidegenítési
bizottságának állandó fizetett külső szakértője. Itt van erről egy dokumentum,
emberünk a pdf 13. oldalán szerepel.
De a KDNP-s családját más is fűzi Rogánhoz, a lánya,
Jeneiné Rubovszky Csilla a kerület alpolgármestere. Ő
egyben idősügyi miniszteri biztos is, a következő
feladatkörrel:
az idősek szociális biztonságának erősítése érdekében
mintaprogram alapján országos program kidolgozása és
bevezetése, amely a közfoglalkozottak, közösségi
szolgálatot végzők és önkéntesek segítségével,
különösen a 80. életévüket betöltött idős embereknek
nyújt segítséget önálló életvitelük megőrzéséhez, továbbá
életkorukból, mentális és egészségi állapotukból eredő
problémáik megoldására.

No, de mi egy teremgarázs ott, ahol tetőkertek tűntek el? Az Origo április másodikán
tudósított erről is:
Óriási tetőkertben sütkérezhet Rogán
Origo, 2014. 04. 02.
A Pasa Parki luxuslakás alapító okirata szerint egy 95 négyzetméteres tetőkert is
tartozik Rogán Antal lakásához. A tetőkert nem szerepel külön tulajdoni lapon, ezt is
nem is írta bele Rogán a vagyonnyilatkozatába, amit már korábban kétszer
módosított.
A Pasa Parki luxuslakás alapító okirata szerint Rogán Antal lakásának teljes területe
185 négyzetméter, és tartozik hozzá egy 95 négyzetméteres tetőkert is. A
Facebookon közétett alapító okirat szerint a tetőkert négyzetméterenkénti közös
költsége harmada a lakások négyzetméterenkénti közös költségének. Ha a tetőkert
négyzetméterárra is így aránylik a lakások négyzetméterárához, akkor az értéke
körülbelül 20 millió forint.
Rogán Antal az elmúlt napokban már kétszer is módosította a vagyonnyilatkozatát,
de a tetőkert nem szerepel benne. Március 21-én eszébe jutott, hogy a Pasa
Parkban lévő lakás nemcsak fele részben, hanem teljes egészében az ő tulajdona.
Március 31-én azt is beleírta a vagyonnyilatkozatba, hogy a 149 négyzetméteres

lakáshoz hozzáépítettek egy télikertet, és rendelkezik egy nagyjából 40 négyzetméter
nagyságú teremgarázzsal és tárolóval is.
Rogán Pasa Parki szomszédja, Varga Mihály is módosította a vagyonnyilatkozatát
egy nappal később, hiszen korábban ő is lefelejtette a dokumentumról a lakáshoz
tartozó teremgarázst és tárolót. Ezek a társasház osztatlan közös tulajdonát képezik,
viszont Varga szerint az ebben lévő tulajdoni hányadot is fel kell tüntetni a
vagyonnyilatkozatban.
Az Origónak nyilatkozó ingatlanjogi szakértő szerint az ingatlannak csak azon részeit
kell feltüntetni a vagyonnyilatkozatban, amelyek külön helyrajzi szám alatt, külön
tulajdoni lapon szerepelnek. Elképzelhető, hogy a tetőkert a társasház osztatlan
közös tulajdonába tartozik, viszont a teremgarázzsal és a tárolóval ellentétben nem
szerepel különálló tulajdoni lapon.

Teremgarázs? Tetőkert? Egy nappal később, április harmadikán már egy vidéki ház
is előkerült a sufniból az Origo szerint, és még örülhetünk, hogy egy-két műjégpályát
nem találtak:
Rogán egy vidéki házat is kihagyott a nyilatkozatából
Origo, Vorák Anita, 2014. 04. 03.
Rogán Antalnak budapesti lakása mellett több örökölt ingatlana is van, de ezeket
sem sikerült pontosan feltüntetni a vagyonnyilatkozatában. Egy szülőfalujában lévő
ingatlan évekkel ezelőtt eltűnt a bevallásból, pedig a tulajdoni lap szerint továbbra is
tulajdonrésze van benne.
Rogán Antal az elmúlt napokban többször kényszerült arra, hogy módosítsa a
február elején leadott vagyonnyilatkozatát, mert nem pontosan tüntette fel a
budapesti lakása adatait. A vagyonnyilatkozat nyomtatványán külön figyelmeztetik a
képviselőket, hogy a nyilatkozatot az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően
kell kitölteni, de a tulajdonában lévő ingatlanok tulajdoni lapjai szerint Rogáné a
többszöri módosítás után sem pontos.
A fideszes frakcióvezető többször is örökölt ingatlant. Először 1998-ban az édesapja
halála után örökölt tulajdonrészt a családi házukból és egy gyepből. Ezek az
ingatlanok az első képviselőként leadott vagyonnyilatkozataiban még szerepeltek
(Rogán Antal 1998-ban lett képviselő, de a vagyonnyilatkozatok csak 2002 óta
nyilvánosak, ezért csak az azóta leadott bevallásokat tudtuk megnézni).
Rogán akkor azt állította, hogy az 1200 négyzetméteres teleken álló 200
négyzetméteres szakonyfalui háznak felerészben a tulajdonosa. Ez azonban a
tulajdoni lap szerint nem igaz: a háznak felerészben Rogán édesanyja a tulajdonosa,
és a másik felén osztozik Rogán a testvérével, így mindketten csak negyedrészben
tulajdonosok.
Ez a szakonyfalui családi ház és a vele együtt örökölt gyep 2006-ban eltűnt Rogán
vagyonnyilatkozataiból. Mivel akkor szerezte első budapesti lakását, korábban azt

feltételeztük, hogy a lakásvásárlás miatt túladott a házban és a gyepben lévő
tulajdonrészén. Ez azonban nem igaz, a tulajdoni lap szerint Rogán továbbra is
negyedrészben tulajdonosa a családi háznak. Írásban megkérdeztük Rogán Antalt,
hogy ez az ingatlan miért nem szerepel már a vagyonnyilatkozatában, de nem adott
egyértelmű választ. Mindössze annyit írt ezzel kapcsolatban, hogy "a szakonyfalui
ingatlan édesapám öröksége, amit 1998-ban bekövetkezett halála után örököltünk".
Cikkünk megjelenése után Rogán Antal egy üzenetben kiegészítette korábbi
válaszát, azt írta, hogy erről a házrészről "amelyben egyébként édesanyám a
húgommal lakik, korábban lemondtam a húgom javára, ezt a húgom és közöttem
kötött szerződés is rendezi!" Ezért szerinte cikkünk címe "erős túlzás és félrevezető".

Ugyancsak április harmadikán kezdte feszegetni a Köznapló is a Rogán-vagyon
titkát.
Hogy is van ez? Rogán simán megúszhatja, amiért Simont leültetik?
Koznaplo.blog.hu, 2014.04.03.
Vajon mikor esik már le az embereknek, hogy Orbán
Viktor maffiaállammá változtatta Magyarországot? Itt
ugyanis a hatalom bármit megtehet! Például azt is, hogy
irányítása alá vonja a médiát, befolyásolja a sajtót és az
igazságszolgáltatást majd megmentse a törvénytől az
egyik hűséges pártkáderét (aki történetesen a Fidesz 8.
embere), miközben ugyanezen bűnökért sittre vágja a
politikai ellentábor egyik tagját! Nagyszerű kis ország ez
a miénk, hát nem? Itt bármi megtörténhet. Rogánelvben
1,2 millióból él, valójában viszont csak a törlesztései
tesznek ki ennyit, mégpedig a lakások, kocsik, nyaralók, ingatlanok, és egyéb luxus
cikkek visszafizetései révén. (Csak a karórája és a táskája milliókat ér, állítólag.) És
akkor még nem beszéltünk az Audi lízingkiadásairól, a magánóvodáról meg a
tartásdíj-fizetési kötelezettségről. Rogán össze-vissza hazudozik lakástulajdonrészeiről, amelyek csodálatos módon napról napra növekedni képesek. Budai lakása
például az egyik nap még „csak” 149 négyzetméteres, aztán másnap már 185
négyzetméterre „duzzad”! Közben meg kiderül: nem is csak 50% -ban, hanem 100%
-ban tulajdonosa az ingatlannak, amihez ráadásul van még egy teremgarázsa is, és
amihez még egy jókora tároló is a tartozik!
És ha ez még nem volna elég: az ipse rendelkezik még egy minimum 150 milliós
másik luxuslakással is a Pasa Parkban, amit nagy ravaszan az asszonyra íratott. A
felesége 52% -ban tulajdonolja a kecót, a fennmaradó 48% pedig Rogán
helyettesének (alpolgármester) felesége nevén van. Hogy ezek milyen trükkös fiúk!
Hát nem? Az asszonyokra íratják a cuccost! Közben az is napvilágra került, hogy a
Pasa Parkban Varga Misinek is van ám luxuskérója és ő is módosítgatja ám
serényen a vagyonnyilatkozatát, csodálatos módon meghízó, 41 négyzetméterrel
gyarapodó lakásrészekkel! (Egyébként Rogánnal kapcsolatban még sokáig
gyűrűzhet a vagyon-ügy. Az Origo legfrissebb cikke szerint egy komplett vidéki
családi ház egynegyed részéről is "elfelejtett" nyilatkozni.)

És tudjátok feleim, még ezek kürtölnek tele mindent a Simon Gabesszel! Ott 240
millió miatt verik a placcot (bár van már olyan hír is, hogy akár 600 millióra is
rúghatnak a tisztázatlan módon hozzá került összegek) de Rogán a több luxuslakás
árát összeadva majdnem ugyanennyivel nem tud elszámolni, nem beszélve
"rejtélyes" jövedelmeiről! (Azt még mindig nem tudjuk, hogy voltaképp miből is fedezi
életmódját. A 1,2 millió hivatalos jövedelme ehhez édeskevés)! Közben a Simon
ügyet tolják ezerrel a médiában, de kérdem én: különbek ezek egyetlen centivel is?
... De őszintén?!!

No, de a Cink már balatoni nyaralót is lelt egy napra rá:
Napi Rogán: a balatoni nyaralóját sem vallotta be rendesen
Jóval nagyobb az épület, mint ami a vagyonbevallásban szerepel.
Cink, 2014.04.04., Szily László
130 négyzetméteresnek tüntette fel bevallásában Rogán Antal azt a balatonlellei
házat, ami valójában két épület, és összesen 227 négyzetméteres. A sokadjára
rajtakapott frakcióvezető a hvg-nek azzal magyarázta a dolgot, hogy igazából
felosztották a házat a testvérével, és ő csak azt a részt tüntette fel, amit a
gyakorlatban használ.
Ezért volt az, hogy csütörtökról péntekre virradóra is elzarándokoltam a Pasa
Parkhoz, de nem hallottam puttyanó zajt és nem láttam hirtelen megnövekedő lakást
sem. Hát persze, hogy nem, hiszen azokban a percekben éppen onnan 140
kilométerre duzzadt meg egy Rogán-ingatlan.
A hvg-sek utánamentek helyben Rogán két állításának, miszerint a felesége szülei
támogatták őket anyagilag, illetve hogy a házat a nagymamájától örökölte. Helyben a
szüleit nem tartják annyira tehetősnek. A nagymama pedig szerény körülmények
között élt egy kis zsákfaluban, hogy a halála előtt pár hónappal értékes balatoni
nyaralót vegyen, amit Antal azonnal örökölhetett is.

A Gépnarancs szintézisében sonkafák teremnek a függőkertben:
Sonkafák a függőkertben
Gépnarancs, 2014.04.04., Szele Tamás
Kérem szépen, én eddig azt hittem, idén április 18.-án lesz Nagypéntek. Kicsit
vigasztal a tudat, hogy a katolikus egyház szintén így tudta – de bizony mindketten
rosszul tudtuk. Lehet, hogy Magyarország egyéb területein később várhatóak a
húsvéti ünnepek, de az ötödik kerületben, Belvárosi Szent Antal földjén már ma is
Húsvét van. Az ember azt hinné az elmúlt napok hírei alapján, hogy Rogán mestert
jobban érdeklik a nagy pénzek, mint a Nagypéntek, de ez nem igaz – kegyes,
adakozó ember ő, kampány idején sosem feledkezik meg a sínylődőkről.

Fotó: gluekitrotor42.tumblr.com
Én nem is értem, miért bántjuk. Mert bántjuk, pedig kegyúr ő, gondol a polgárok
asztalára is, most éppen ingyen sonkát oszt a rászorulóknak. No, nem a kampány
alkalmából, hanem a Húsvét alkalmából, még ha az kicsit később is lesz. A húsvéti
ünnepkör helyes felosztása a Belvárosban: Kampány, Voksolás, Szünet,
Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat, Húsvétvasárnap,
Húsvéthétfő, Másnaposság. Ezt ugyan nem a Vatikán mondta ki, hanem maga
Rogán Antal intézi eszerint az ügyeket – de hittétel lesz belőle, akárki meglássa,
vagy legalábbis néphagyomány. A nagyhatalmú CBA-hálózat már be is adta a
derekát az új hitnek, ami tán nem is csoda, no meg haszna is van belőle, méghozzá
e világon, nem a mennyekben. De hát miről vagyon szó, kedves feleim?
Arról, hogy – amint a Vatagbőr beszámol róla – az ötödik kerületben Húsvét
alkalmából már évek óta sonkát osztanak a helyi rászorulóknak. Időseknek,
kisnyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak, nehéz szociális helyzetben élőknek. Szép
hagyomány ez, és nem is nagyon drága, ha összehasonlítjuk a Belvárosban élő
rászorultak számát a nyolcadik kerület vagy Kőbánya hasonló helyzetben élő
polgáraival. Hanem idén először korábban osztják a sonkát, és míg régebben a helyi
nyugdíjasklubokban kapták kézhez az illetékesek, most postán kézbesítettek nekik
egy kártyát. Egy apart kis kék-narancssárga kártyát, ami a világért sem más színű,
szívhez szóló levél kíséretében, mely szerint ezzel tessenek elfáradni a területileg
illetékes CBA-hivatalba, és ott átvenni akár még ma a kijelölt cubákot. Aztán
tessenek jól eltenni, Húsvétig csak nézegetni, meg nem kóstolni. A levélnek van egy
különösen megnyugtató kitétele: „Levelemhez egy ajándékkártyát mellékeltünk,

amely 1 db. közel 2 kilogrammos, magyar származású sonka átvételére jogosítja
Önt”.
Nos, ha a sonka magyar származású, az szép dolog, bár majdhogynem
kannibalizmus. Származása az embernek van, a sonkának eredete szokott lenni.
Bele sem merek gondolni, mit is takar ez a megfogalmazás: vagy Rogán mester
fogalmazó lótifutija nem tud magyarul, vagy… maradjunk annyiban, hogy nem ártana
megtanulni ezt a szép, bár kétségtelenül nehéz nyelvet. No, a magyar származású
sonka ott mosolyog a nagyon magyar CBA-ban, egyes helyeken „önkormányzati
sonka” néven, ami még nagyobb fogalmi zavart kelt, jogosultaknak kártyára, ingyen,
másoknak 999 forint kilónként. Nyilván jóval többet rendelt belőle a kiváló
kereskedelmi érzékkel megáldott Baldauf úr, mint amennyi rászoruló egyáltalán akad
a kerületben. Olcsó, önkormányzati sonka választási kampány idején – nos, ez az,
amit semmiképpen sem nevezhetünk kampányfogásnak, hiszen egy két héttel
későbbi ünnep valósággal legitimálja a bevetését. Nem kampányfogás ez, már csak
azért sem, mert hiába tiltakozott ellene Kerék-Bárczy Szabolcs, a felszólamlást a
választási bizottság elutasította. Márpedig, ha ők valamit nem látnak korteskedésnek,
az Magyarországon nem is számít annak.
De mondom: nem is értem, mi a bajunk a hangyaszorgalommal sürgő-forgó Rogán
mesterrel, aki annyit dolgozik, hogy már maga sem képes felmérni vagyonát. Az más
kérdés, hogy szó szerint többet keresett annál, mint amennyije egyáltalán lehetne,
van ez így, kinyit egy gyufaskatulyát otthon, szórakozottan, és kiesik belőle egy
régebben ottfelejtett yachtkikötő, tetőkert, repülőtér, miegyéb – ennek, kérem, az a
magyarázata, hogy ez az ember többet dolgozik saját magánál. Ég a keze alatt az
éjjeli, amint nappalivá teszi. Ideje sincs elkölteni a bevételt: csak gyűlik, gyűlik,
időnként meg kell forgatni vasvillával a bankjegykazlakat, hogy be ne
penészedjenek. Mi meg csak simfeljük a buzgóságát. Hát van nekünk szívünk?
Ugyan: még sonkánk sincs. Pedig megbecsülhetnénk, a mai világban, amikor a fél
ország közmunkán keresi a betevőt, így biztosítva magát az elhízás ellen.
Ő meg szabadidejében a tetőkerti sonkafákat ápolgatja – legyen Húsvétra termés a
rászorulóknak.

A Bors Online megpróbálta összegezni a történteket április ötödikén:
Ennyi mindent kifelejtett Rogán a vagyonbevallásából
Bors, 2014.04.05.
Egy budai ingatlannal indult Rogán Antal kálváriája meg a vagyonnyilatkozattal. Hol
tart most a Fidesz frakcióvezetője, akinek naponta jut eszébe egy-egy újabb
négyzetméter? Összefoglaltuk olvasóinknak.
Trendi bútorok, kreatív ötletek – Otthon, kert magazin kedden a Borsban!
Január. 31. Beadta vagyonnyilatkozatát. Szerepel benne 149 négyzetméteres budai
lakása.

Március 21. Módosítja. Kiderül, a lakás száz százalékban az övé, nem ötven
százalékban, mint korábban beírta. Házastársi közös vagyonnak tekinti, olvasható az
indoklásban.
Március 31. Módosítja. Az alapterület megnő 185 négyzetméterre.
Aztán – a sajtó számításait alapul véve – a 185 négyzetméteresre nőtt ingatlanhoz
hozzácsatolták a felesége 70 négyzetméteres lakásrészét is a szomszédos lakásból,
így valójában Rogánék lakása nagyjából 255 négyzetméteres. Mivel az
összevonásra még nincs végleges használatba vételi engedély, a 70
négyzetméteres bővítmény továbbra sem szerepel Rogán vagyonnyilatkozatában.

Fotó: MTI
Elég kellemetlen helyzetbe került a Fidesz frakcióvezetője
Április 2. Kiderül: egy 95 négyzetméteres tetőkert is tartozik a lakásához. A tetőkert
nem szerepel külön tulajdoni lapon, ezt nem is írta bele Rogán a
vagyonnyilatkozatába. Így az a legvalószínűbb magyarázat, hogy a társasházi közös
tulajdon része.
Április 3. Újabb malőr. 130 négyzetméteresnek tüntette fel bevallásában azt a
balatonlellei házat, ami két épületből áll, nagysága 227 négyzetméter. Indoka szerint
felosztották a házat a testvérével, és ő csak azt a részt tüntette fel, amit a
gyakorlatban használ.

Április kilencedikén a 168 óra nézett utána a különböző támogatásoknak:
130 milliót kapott Rogán a Parlamenttől
168 Óra, 2014. 04.09.
Bruttó 126 millió forintot és 4,5 millió forint szállásköltség-térítést kapott Rogán Antal
1998 és 2013 között a parlamenttől, derül ki az Országgyűlés Sajtóirodájának
hivatalos összesítéséből. Ez nagyságrendileg megegyezik azzal, amit korábban az
Index becsült.
Az Index az elérhető adatok alapján (vagyonnyilatkozatok, parlament honlapja) 110
millió bruttóval számolt a szállásköltség-térítés nélkül, ehhez adták még hozzá azt a
durván 80 millió forintot, amit a fideszes képviselő az önkormányzattól kapott az évek
alatt. Ebből arra jutottak, hogy Rogán adózás utáni jövedelme 15 év alatt durván 116
millió forint lehetett.
A Fidesz frakcióvezetőjének fizetését egyébként csak azért összesítették, hogy
kiderüljön, ha a képviselő 1998 óta minden forintot élére állít, ki tudta volna-e
gazdálkodni azt a néhány tízmillió forintot, amely becslés szerint a birtokában lévő
százmilliós értékű lakás megvételének az önrészéhez kellett – számolt be
róla honlapján az Index.hu.
Az eredmény: akár igen, hiszen elég sok
pénzt keresett. Csakhogy hiába keresett
sok pénzt, ebből nagyon keveset tudott
félretenni, vagyonnyilatkozataiban nyoma
sincs annak a megtakarításnak, amely a
lakásvásárlást magyarázná.
Az Index cikkének megjelenése óta
ráadásul kiderült, az első lakás 2006-os
megvételekor még annak a szakonyfalui
családi háznak az eladásából származó
bevétel sem állhatott Rogán rendelkezésére, amit jóindulatúan feltételeztek. Ugyanis
az 1998-ban örökölt, felerészben a képviselő tulajdonában álló házat valójában nem
adták el 2006-ban, csak a vagyonnyilatkozatban nem tüntették fel azóta.
Rogán többször korrigált vagyonnyilatkozataiból pedig továbbra sem lehet kiolvasni,
miből állta a felvett hitelek önrészét. A Pasa Parkban lévő luxuslakás, amelyben
Rogán jelenleg él, az Index számításai szerint 90 millió forintot érhetett 2009-ben,
amikor megvették, miközben a politikus 60 millió forintnyi hitelt, és mindössze néhány
milliós megtakarítást tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában.
Rogán ellen vagyonvizsgálati eljárás indulhat, de erre már csak az új parlament
alakulása után kerülhet sor. A vizsgálat során felnyithatják felesége
vagyonnyilatkozatát is, a Fideszben az Index információi szerint azt várják, hogy a
vagyonosodásra részben ez ad majd magyarázatot

No, de akinek jól megy, az a munkatárait sem hagyja az út szélén, mint azt az Origo
április tizedikén kiderítette:
300 ezer forintos cipőt villantott Rogán jegyzője
propeller.hu, április 10.
Sélley Zoltán jegyző cipőjét az Origo fotósa vette észre, rajta egy 980 eurós
árcédulával.
Sélley Zoltán, az V. kerületi önkormányzat jegyzője egy Amadeo Testoni márkájú
cipőben jelent meg a kerületi önkormányzat csütörtöki képviselőtestületi ülésén.
Cipője talpán még az árcédulát is rajtahagyta: ez azt mutatja, hogy lábbelije 980
euróba (jelenlegi árfolyamon nagyjából 296 ezer forintba) került – írja az Origo.

Fotó: Tuba Zoltán / Origo
A jegyző a cikk megjelenése után nem sokkal azt mondta a lapnak, testvéreitől kapta
ajándékba az olasz luxuscipőt, ugyanis épp ma 40 éves. A lábbelit állítólag 70
százalékos leértékelésen vették 90 ezerért.

De mi okozta a vagyonosodás napvilágra kerülését? Bizony-bizony az emberi
irigység, fukarság, kicsinyesség, a Hír24 április 22-i információi szerint – hát nem lett
volna szebb, ha az a vendéglős inkább kivírítja a kenőpénzt? és mennyivel
nyugalmasabb lett volna… így viszont áll a bál:
Vendéglős jelentette fel Rogánékat
Hír24, 2014. április 22.
Hónapok óta nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség egy V. kerületi
önkormányzatot érintő eljárásban - tudta meg a Bors. A korrupciógyanús ügyben egy
étteremtulajdonos tett feljelentést.
A feljelentőről a lap úgy tudja, hogy több étterme van a fővárosban. Azért indult az V.
kerületi polgármesteri hivatal egyik pályázatán, mert újabb vendéglőt akart nyitni.
Miután megnyerte a tendert és elment szerződést kötni, közölték vele, hogy a
hivatalos iraton szereplő összegen kívül még több millió forintot várnak tőle – zsebbe.
A Bors megtudta, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés
gyanújával indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Az ügyészek több hivatalos iratot,
így megbízási szerződéseket is lefoglaltak az önkormányzatnál.
Korábban a kerületi önkormányzat sajtóosztálya az Origo megkeresésére
közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy az érintett ügyekben "sem a polgármester,
sem a képviselő-testület nem illetékes", a főügyészség hatósági ügyekben kért be
iratokat, és "a hivatali ügyek semmilyen formában nem érintik az önkormányzat
gazdálkodását".
Simon Richárd, a főügyészség helyettes szóvivője ezzel szemben azt mondta a
lapnak, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség által folytatott eljárás érinti a
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat hivatalának tevékenységét.
Az eljárásban még nem hallgattak ki gyanúsítottat.
Az önkormányzat nem tud feljelentésről
A Bors információira reagált az V. kerületi önkormányzat. Mint írják, "az elmúlt két
évben az V. kerületi önkormányzat hét darab - különböző tematika szerint
összeállított - nyilvános egyfordulós pályázatot írt ki önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérbevételére. A pályázatok a helyi újságban és az önkormányzat
internetes oldalán kerültek meghirdetésre. A beérkezett pályázatokat az
önkormányzat Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottsága véleményezi és tesz javaslatot
a polgármesternek a helyiség bérbeadására. A bérleti szerződések megkötésére
közjegyző jelenlétében kerül sor. Az önkormányzatnak nincs tudomása a
pályázatokkal kapcsolatban tett feljelentésről és nyomozásról sem.
A cikk állításaival ellentétben az önkormányzat tudomása szerint az ügyészség az
önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos kérdésben semmilyen iratot nem kért be
vagy foglalt le. Az önkormányzat vezetői közül senkit nem hallgattak meg ilyen
ügyben. Az önkormányzat hivatalától kértek be hatósági ügyekben iratokat. A hivatali

ügyek semmilyen formában nem érintik az önkormányzat gazdálkodását. Sem a
polgármester, sem a képviselő testület nem illetékes hatósági ügyekben".

A Népszava is summázni kívánta az ügyet május hetedikén:
Ingatlanvagyonok a semmiből
Népszava-összeállítás, 2014. 05. 07.

Fotó: K2 Press/Népszava
A képviselői vagyonnyilatkozatok ugyan nyilvánosak, de a korábbi évek bevallásai
csak a parlamentben érhetőek el.
Sokadszor is bebizonyosodott, hogy értelmetlen a képviselői vagyonnyilatkozatok
mai rendszere, hiszen semmilyen komolyabb következménye nem volt - bár az
ügyészség feljelentéskiegészítést rendelt el a Rogán-ügyben - a kormánypárti
politikusok által "elrontott" vagyonbevallásoknak. De még rontani sem muszáj;
Semjén Zsolt bele sem írt bevallásába egy értékes vadászházat, mert azt a papírok
szerint az énektanárként dolgozó felesége vásárolta.
Feljelentéskiegészítést rendelt a Központi Nyomozó Főügyészség Rogán Antal
vagyongyarapodási ügyében a 444.hu szerint. Az ügy előzménye, hogy az EgyüttPM társelnöke április 2-án feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon
költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanújával, ismeretlen
tettes ellen. Juhász Péter akkor úgy fogalmazott, a Fidesz frakcióvezetőjének
jogszerűen megszerzett vagyona a tulajdonában álló ingatlanok piaci értékének
megfizetésére még kölcsön felvétele mellett sem volt elegendő.
Juhász állítását arra alapozta, hogy Rogán Antal március 21. óta kétszer is kijavította
2013-as képviselő vagyonnyilatkozatát, amely által bevallott ingatlanvagyona
jelentősen bővült. Ennek megvásárlása és fenntartása pedig lehetetlennek tűnik

pusztán a fideszes politikus - kizárólag politikai pozíciókban szerzett - eddigi,
bevallott jövedelméből.
Mint megírtuk, Rogán öt éven keresztül 50 százalékosként tüntette fel saját
tulajdonrészét a 2009-ben vásárolt, II. kerületi Pasa Lakóparkban lévő, 149
négyzetméteres luxuslakásban, mondván: az ingaltan másik felét felesége, Rogán
Cecília birtokolja.
Az első javítás után azonban a teljes tulajdon a frakcióvezetőé lett. Rogán később
feltüntetett egy, a lakáshoz épített télikertet és a lépcsőház egy darabját, amelyekkel
együtt az általa tulajdonolt ingatlan 185 négyzetméterre nőtt. Egy Facebook-ra
felkerült ingatlanszerződés másolata szerint pedig Rogán lakásához egy 95
négyzetméteres tetőkert is tartozik, amely szintén nem szerepel a politikus
vagyonbevallásában, bár a politikus nevében a Fidesz sajtóirodája azt állította, a
tetőkert a társasház közös használatába tartozik, így nem is kellett azt feltüntetni.
Kiderült az is, hogy Rogán feleségének ugyanebben a lakóparkban van egy lakása
saját nevén, amely 52 százalékban az övé. Rogán Gaál Cecília még 2012-ben tett
szert erre a lakásra. Ugyanúgy hitelből vásárolta, mint férje, a tulajdoni lapok alapján
Rogánnak 111 ezer euró, nejének 30 millió forint hitel van bejegyezve a lakására. A
képviselőkkel egy háztartásban élő családtagoknak is kell vagyonnyilatkozatot
tenniük, de ez nem nyilvános.
Hamarosan az is kiderült, hogy a módosított vagyonnyilatkozat sincs teljesen
rendben: Rogán Antal húgának vagyonnyilatkozata alapján valószínűleg nem
mondott igazat a Fidesz frakcióvezetője az általa részben tulajdonolt, 2008-ban
örökölt balatonlellei házról sem. A nyugat.hu ugyanis kikérte Rogán Valériának, a
fideszes politikus húgának a vagyonnyilatkozatát - aki a Vas megyei Szakonyfalu
polgármestere -, amelyben az olvasható, hogy testvérével felerészben tulajdonosa
egy 130 négyzetméteres, balatonlellei nyaralónak.
Csakhogy Rogán Antal vagyonnyilatkozata szerint a frakcióvezető ugyancsak
felerészben tulajdonosa a - nála is 130 négyzetméteresként feltüntetett - háznak,
miközben a hvg.hu-nak korábban azt állította: azért jelölte meg a villa területét 130
négyzetméterben, mert "annyit használ belőle". Rogán ezzel magyarázta a hírportál
következtetését - amelyet szakértői vélemények és számítások, valamint földhivatali
digitális információk alapján vontak le -, hogy a balatonlellei ház valóságos mérete
nagyobb lehet 200 négyzetméternél is.
Juhász Péter korábban tételesen levezette: a Fidesz frakcióvezetőjének fizetése nem
elegendő a törlesztőrészletek, a luxuslakás hatalmas rezsijének és közös
költségének, valamint Rogán egyéb kiadásainak finanszírozására. Az
önkormányzattól kikért polgármesteri vagyonbevallásból például kiderült: Rogán
mindkét gyereke fizetős óvodába jár, amely tovább növelve a politikus havi
költségeit.
A politikus első házasságából származó gyermeke után vélhetően tartásdíjat is fizet,
amely általában a jövedelem 15-25 százaléka közötti összeg. Arra is fény derült,
hogy nem A3-as Audival, hanem egy A6-os, 25 millió forintot érő autóval jár a
polgármester, amely szintén nem szerepel a vagyonbevallásában.

Az Együtt-PM társelnöke a rendőrségi feljelentés mellett korábban vagyonosodási
vizsgálatot is kezdeményezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV), Rogán Antal
pedig később, még a parlamenti választás előtt azt állította, saját maga ellen is kért
ilyen vizsgálatot. A választás óta azonban sem a NAV, sem Rogán nem hajlandó
elárulni a sajtónak, hogy kért-e vizsgálatot és az milyen szakaszában tart. Az
ellenzék vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményezett az Országgyűlés mentelmi
bizottságánál, amelyet azonban a testület KDNP-s elnöke, Rubovszky György
elutasított.
Vagyis a Rogán-ügy - előtte pedig Simon Gábor titkos bankszámla-ügye egyértelműen bebizonyította, hogy a politikusi vagyonnyilatkozatok rendszerének
semmi értelme, mivel többnyire semmiféle következménnyel nem jár a "helytelenül"
megadott vagyon és jövedelem, holott éppen az ezek közötti eltérés miatt merülhet
fel a politikusi korrupció gyanúja.
Rogán Antal például egyszerűen "hibának" tudta be a bevallás téves kitöltését, a
fideszes
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aki
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vagyonnyilatkozatában 12,2 millió forinttal nagyobb, 2012-ben 5,45 millió forinttal
kisebb jövedelmet tüntetett fel, mint amekkorát az adóhatóságnak bejelentett - pedig
"elintézte" azzal, hogy "a pontos összegek sosem érdekeltek", a részleteket a
könyvelője tartja számon.
A Rogán-ügy kipattanása óta egyébként több fideszes politikus is módosította
bevallását, például a szintén a Pasa Lakóparkban élő Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter is, egy mélygarázs és egy raktár rá eső tulajdoni
hányadát írta hozzá nyilatkozatához.
A rendszer komolytalanságát jelzi, hogy azoknak a képviselőknek sem kell félniük,
akik szabályosan töltik ki vagyonbevallásukat, életvitelük és az általuk használt
vagyonelemek viszont arra engednek következtetni, hogy jövedelmük jelentősen
nagyobb a bevallottnál.
A közelmúltban például az Átlátszó derítette ki, hogy Semjén Zsolt kormányfőhelyettes énektanárként és egyházzenészként dolgozó feleségének, a politikus 82
éves édesanyjának és Stockholmban élő bátyjának a közös tulajdonában egy 30 és
45 millió forint közötti értékű vadászháza van a Fejér megyei Gánton, amelynek 1932
négyzetméteres telkét Semjénné Menus Erzsébet 2011-ben vásárolta, és amelyre
idén március elején jegyezték be a házat. Hitel nincs az ingatlanon, amelyet a helyi
lakosok, Origónak elmondott beszámolói szerint lényegében csak Semjén Zsolt
használ, ha éppen a gánti erdőben vadászik.
A képviselő bevallása





Vagyonnyilatkozatot köteles tenni minden képviselő a megbízatása
keletkezését követő harminc napon belül, majd minden év január 31-éig,
továbbá a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül
A vagyonnyilatkozat nyilvános
A képviselő a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek a képviselő
vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát



A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén a vagyonnyilatkozat
benyújtásáig a képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja,
javadalmazásban nem részesül. A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának
tényét az Országgyűlés állapítja meg

Máshol nem lehet csak úgy "elrontani"
Európa nyugati felében komolyabban veszik a vagyonbevallásokat, igaz, több
országban volt példa arra, hogy egy adott képviselő, politikus, vagy kormányfő el
akarta titkolni vagyonának egy részét. Miután azonban kiderült a turpisság, le kellett
mondania - legalábbis általában.
Az utóbbi években a legnagyobb politikai vihart Janez Jansa volt szlovén kormányfő
hiányos vagyonbevallása keltette, akinek tavaly március elején távoznia is kellett a
hatalomból. A pártvezetők vagyonosodását vizsgáló bizottság tavaly év elején
megállapította, hogy a kormányfő, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnökének
vagyona 2010 közepe óta gyanúsan és megmagyarázhatatlan módon nőtt meg,
legalább 210 ezer euróval.
Jansának ugyan több ízben lett volna lehetősége arra, hogy megmagyarázza ezeket
a gyanús anomáliákat, ő azonban nem élt a lehetőséggel. Sőt, ellentámadásba ment
át, a testületet "kommunista befolyással" vádolta. A bizottság megállapította, hogy
Jansa gyanús szerepet játszott egy magáncég felvásárlásában (Jansát múlt hét
elején másodfokon is letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy teljesen más ügyben:
2006-ban kenőpénzt fogadott el a Patria finn fegyvergyártó cégtől).
Nem kímélte a jelentés a legjelentősebb ellenzéki párt, a Pozitív Szlovénia régi-új
vezetőjét, Zoran Jankovicot sem. A pártelnök a testület szerint módszeresen
elmulasztotta, hogy beszámoljon vagyoni helyzetének változásairól. A bankszámláin
lévő pénz 2010-2013 között 2,4 millió euróval gyarapodott, megmagyarázhatatlan
módon. Jankovic ugyan egy időre lemondott a Pozitív Szlovénia párt elnökségéről,
múlt pénteken azonban újraválasztották, ami kormányválságot idézett elő.
Tavaly teljes nyilvánosságot hirdetett Francois Hollande francia köztársasági elnök a
vagyonbevallásokat illetően azt követően, hogy éppen a megszorításokat kidolgozó
költségvetési miniszterről, Jéroma Cahuzacról derült ki: titkos, be nem vallott
számlával rendelkezett az UBS svájci bankban. Bár a sajtó ezzel kapcsolatos
értesüléseit a politikus rendre tagadta, később mégis kénytelen volt elismerni, 600
ezer eurót "pihentetett" a svájci pénzintézetben. Értesülések szerint azonban ennek
sokszorosáról lehetett szó. Bár Cahuzaz Francois Hollande egyik bizalmasa volt, az
elnök azonnal lemondatta a tárcavezetőt.
Szlovákiában március 31. volt a kötelező vagyonbevallás határideje, s bár Robert
Fico miniszterelnök pártja, a Smer 2013-ban azt ígérte, idén már részletesen be kell
számolniuk jövedelmükről a honatyáknak, e tekintetben idén sem történt semmi
változás. A hatályos jogszabályok meglehetősen hiányosak. Eszerint ugyanis a
politikusoknak csak azt kell feltüntetniük, mivel rendelkeznek, vagyontárgyaik értékét
azonban nem kell bevallaniuk. Ráadásul csak azzal kell elszámolniuk, aminek értéke
meghaladja a minimálbér 35-szörösét. A köztisztviselők házastársainak és kiskorú

gyermekeiknek is kötelezően vagyonbevallást kell készíteniük, ám csak a
tisztségviselőé kerül az internetre.
Romániát az Európai Bizottság éves országjelentése rendre megrója a korrupciós
helyzet miatt, jelezve, hogy bár az egyedi esetek kivizsgálása zajlik, lényegi változás
a rendszerben nem történt. Emiatt késik 2010 óta a román-bolgár schengeni
csatlakozás is. Romániában az utóbbi években több vezető politikus került rácsok
mögé, köztük Adrian Nastase volt miniszterelnök immár másodszor, mégis a
politikusok körében burjánzó, de a rendszert alacsony szinten is átitató korrupció
változatlanul alapproblémája keleti szomszédunknak.
Romániában is kötelező a vagyonnyilatkozat a parlamenti politikusok és a
köztisztviselők számára. A családtagoknak külön nyilatkozatot nem kell tenniük, ám a
politikusnak fel kell tüntetnie a sajátjában családtagjai vagyonát, jövedelmét is, s így
mindnyájuk vagyoni helyzete nyilvánossá válik. Ha a vagyonnyilatkozat
rosszhiszeműen a valóságnak meg nem felelő, az közokirat-hamisításnak minősül.
A román politikában azonban az elsődleges feszültség és korrupciós forrás nem a
vagyonnyilatkozat, hanem az összeférhetetlenség. Idén tavasszal módosította a
parlament a tisztségbeli összeférhetetlenségen ért törvényhozók büntetését
szabályozó törvényt. Bár működik külön erre szakosított hatóság, az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) és az általa összeférhetetlennek nyilvánított
törvényhozó elvesztheti mandátumát, ilyen téren mégis nagyon rossz a helyzet.
Tavaly, a 2012-es parlamenti és önkormányzati választások után több száz választott
tisztségviselő esetében állapított meg összeférhetetlenséget az ANI, a
polgármesterek közel fele akadt fenn a szűrön.

De az élet közben megy tovább, az üzletnek is mennie kell – amint azt a 444 május
kilencedikén hírül is adta.
Zárt ajtók mögött adták el Rogán Antalék a Párisi Udvart
444.hu, Herczeg Márk, 2014. 05.09.
Erről tegnap zárt ülésen döntött Rogán Antal önkormányzata –írja a Város Szíve
blog. A Ferenciek terén lévő ingatlan évek óta üresen áll, az V. kerületi önkormányzat
csak az épület őrzésére több mint évi 9 millió forintot költött.

Fotó: Aktron / Wikimedia Commons
A Párizs Property Kft.-ről, ami az ingatlant megvette, nem sokat tudni: február végén
jegyezték be 500 ezer forint törzstőkével, 6 nappal a Ferenciek tere 10. alatt található
műemlék ingatlan-értékesítésére kiírt pályázat meghirdetése után. A határidő előtt
két héttel az offshore cég helyett két, arab nevű magánszemély volt a tulajdonos, a
határidő után 10 nappal meg 3 millióra emelték a cég tőkéjét – írja a Város Szíve.

Már-már csend következett volna és némaság, de a Politikus Figyelő még május 14.én észrevett egy apróságot – ejnye, aki annyit dolgozik, mint Rogán mester, nem
érdemel meg egy kis kényeztetést otthon?
Rogánék hatfős személyzetet tartanak
politikus-figyelo.blogspot.hu, 2014. május 14., szerda
Megjött az első olvasói bejelentés, nem másról, mint a folyamatosan növekvő
lakásával hírhedtté vált Rogán Antalról és feleségéről. Mielőtt belecsapnánk a
lecsóba azért emlékezzünk meg a Rogán-család csodás meggazdagodásáról, a luxu
frakcióvezetője soha életében nem dolgozott politikán kívül, így kissé meglepő,
mekkora vagyont halmozott fel. A választási kampány finisében derült ki, hogy Rogán
Pasa parki luxus lakása nem is 50, hanem 100 százalékban a tulajdona, azután
kiderült, hogy jóval nagyobb, mint a bevallásaiban évekig írta. Aztán arról kerültek elő
információk, hogy nem is egy, hanem két luxuslakásuk van a lakóparkban, a második

lakás ráadásul Rogán önkormányzati helyettesének, Puskás Andrásnak a nejének,
illetve Rogán feleségének, Rogán-gaál Ceciliának a közös tulajdona.
Aztán az is kiderült, hogy garázsaik is vannak, illetve hogy tetőterasza is van
Rogánéknak. Végül az derült ki, hogy Rogán nagymamája halála előtt öt hónappal
csodás balatoni villát vásárolt, amit a nagyi halála után szinte újjáépítettek százmilliós
költségvetéssel. S persze az is nagyobb lett, mint az Rogán vagyonnyilatkozatában
szerepel. És akkor jöjjön az olvasó sztorija a pasa parki pasáról, íme:
"Sohasem gondoltam volna, hogy lesz olyan eset, amikor „feljelentő” levelet írok, de
Rogán Antal olyan szinten irritááál, hogy nem bírtam megállni, hogy meg ne osszam
tapasztalataimat vele kapcsolatosan. Én jól menő vállalkozó vagyok és jóval
Rogánék előtt lakást vettem a Pasa Parkban azért, mert jó helyen van és azért, mert
jók a szolgáltatásai. Pldául ha nem gyalog, hanem kocsival megyek haza a liftben
szól a biztonsági őr, ha levelet, vagy éppen csomagot kaptam, esetleg keresett
valaki, amíg nem voltam otthon.
A lakók is rendben vannak, módosabb üzletemberek, akik tanultak jó modort. Nem
úgy Rogánék, akik nagyképűek, nem tudnak köszönni és erősen fennhordják az
orrukat. Furcsa amik a hírekben szokott lenni, hogy milyen autói vannak
Rogánéknak, mert Q7-es Audival már láttam közlekedni Cili asszonyt, de a
nyilatkozataikban szereplő A3-assal még sohasem. Még ez is hagyján, nekem is van
több drága kocsim és van bejárónőm is, aki segít az asszonynak rendben tartani a
lakásunkat.

De Rogánék ebben is extrémsportolók és hat fős személyzetet tartanak. Van két
sofőrjük, egy házvezetőnőjük, dolgozik nekik egy bébiszitter, van kutyasétáltatójuk és
bevásárlást intéző mindenest is tartanak. Nem irigylem őket, de ez már nekem - aki
Rogánnal ellentétben nem havi másfél milliót keresek – is sok. A tetőkertjükben is
benne van minden túlzás, ami jellemzi őket, csak a kialakítása nyolcmillió forint volt a
kertészeti vállalkozó szerint, aki nálam is telepített pár virágot.
És nem csak én nem szeretem Rogánékat, amikor felújították a lakásukat, akkor a
teremgarázsban elfoglaltak egy közös használatú helyiséget, ami amúgy a
kerékpároknak és a babakocsiknak van fenntartva. Ezt meg is akarták venni, de a
ház közgyűlése beintett a köszönni képtelen házaspárnak és nem adta el a pár
négyzetmétert, azért pedig hónapokig kellett könyörögni nekik, hogy elvigyék a
szaraikat a tárolóból. Ha nem haragszik a nevemet nem írom le, mert egyelőre még
itt laknak Rogánék és megint kétharmaduk lett, tehát jobb az óvatosság."

A történelmi igazsághoz tartozik, hogy Rogán Antal a szomszédairól sem feledkezett
meg régebben. A 444 még 2013. augusztus 14-én jelezte, hogy nem fukarkodik az
apróbb ajándékokkal, trafikkal, miegymással:
Rogán Antal szomszédjától vehetnek cigit a képviselők
444.hu Herczeg Márk, 2013. 08.14.
A CBA-s konkurenciát lenyomva Rogán Antal szomszédjáé, Csetényi Csabáé lesz az
egyetlen trafik Lipótváros északi részén. Csetényi önkormányzati tulajdonú
üzlethelyiségben nyitja meg ezt a nemzeti dohányboltot is, de úgy, hogy
az önkormányzat egyik bérlőjétől tovább-bérlik a Szent István körút 15. szám alatti 32
négyzetméteres boltot – írja a Város Szíve blog.

Fotó: Botos Tamás / 444
Az V. kerületi Önkormányzat a nyári szabadságolások közepén két nap alatt
engedélyt adott a bérlőnek arra, hogy befogadja Csetényiék üzletét. A blog szerint a
július 23-ai kérelemből július 24-én előterjesztés született, és július 25-én már meg is
pecsételték a határozatot.
Az V. kerületi önkormányzat megkeresésünkre annyit közölt: „A Tulajdonosi és
Elidegenítési Bizottság július 25-én egyhangúlag szavazta meg a döntést, amelyre
természetesen rendeleti felhatalmazása van. Az említett bérlői jogviszony váltás nem
kirívó, más példa is van rá a kerületben.”
Ezzel Csetényi trafikja lett a Képviselői Irodaházhoz egyik legközelebbi nemzeti
dohánybolt.

Korábban a Nemzeti Dohánybolt Zrt. listájából kiderült, hogy Csetényi Csaba és
Krskó Tibor, a Hamu és Gyémánt című lap kiadói és a belvárosi Cigar Tower
tulajdonosai vitték el az V. kerületi dohányboltok több mint felének üzemeltetési jogát:
a 14 bolt közül ötöt Krskó, kettőt Csertényi kapott, de további két hely a húgáé,
Csetényi Zsuzsannáé lett. Csetényi az első kerületben három bolt üzemeltetési jogát
is megkapta.

Rogán a szomszédjával való kapcsolatra úgy reagált, hogy:
Szeretném felhívni az Index figyelmét arra, hogy a Csetényi Csaba – Krskó Tibor
páros 16 éve üzemeltet trafikot a kerületben CigarTower néven. Sokkal hosszabb
ideje csinálnak trafikot, mint hogy én ismertem volna őket. (16 éve én még szinte
kollégista voltam)
[A cikk elkészítésébe besegített Vargyai Viktor, aki nálunk gyakornok.]

Igaz, az ötödik kerületben amúgy sem mentek úgy a dolgok, ahogyan azt máshol
megszokhattuk – például a bérlakásokat sem akárkinek utalták ki. A Magyar Narancs
által még 2012-ben felderített eset haszonélvezője a nyolcadik kerület jegyzője,
Rimán Erika, akinek jogi végzettsége ugyan nincs, ám belvárosi bérlakása annál
inkább. Nem is lehet véletlen, hogy a német megszállási emlékmű ügyében komoly
és dicstelen szerepet játszott.
Apró gesztus a józsefvárosi jegyzőnek
Magyar Narancs, Zsidai Péter, 2015.05.29.
Józsefváros jegyzője bérlakást kapott a szomszéd kerülettől, bő három éve. Rimán
Edina ugyan csak március óta jegyző – jogi végzettség nélkül –, de még amíg
alpolgármester volt vagy korábban városházi alkalmazott, akkor sem volt rászorulva
az önkormányzat segítségére.

Fotó: MTI
Határozatlan időre jutott Erzsébetvárosban önkormányzati bérlakáshoz Józsefváros
jelenlegi jegyzője. (Az előző – még az SZDSZ-es vezetésben is működött jegyző,
Xantus Judit nyugdíjba vonult, ellene korrupció gyanúja miatt ügyészségi eljárás
folyik.) Rimán Edinának 2008. október 21-én az Erzsébetvárosi Önkormányzati
Vagyonkezelő Zrt. utalta ki a lakást. A vagyonkezelő önmagában nem hozhatott
döntést, szükség volt a tulajdonosi hozzájárulásra, amelyet Hunvald György (MSZP)
polgármester adott meg. (Akkor még hivatalában volt, hónapokkal később, 2010.
februárban vették őrizetbe – Zs.P.) A Rimán Edinának adott Dob utcai lakás 42

négyzetméteres, komfortos, egy szoba, egy félszoba, konyha és fürdőszoba van
benne. Karrierjét figyelve Rimán Edina sem akkor, sem később nem tartozott azok
táborába, akik ne engedhették volna meg maguknak, hogy magántulajdonostól
béreljenek lakást: 2012. márciusban Józsefváros jegyzőjének nevezték ki 700 ezer
forintos fizetéssel.
Az erzsébetvárosi bérlakásrendelet négyzetméterenként szociális alapon 280 forint +
áfa, költségelv szerint 400 forint + áfa lakbért ír elő. Ha a legdrágább piaci sávot
alkalmazzák, legalább 800 forint + áfa egy négyzetméter ára, azaz nettó 33 ezer 600
forint (bruttó közel 43 ezer forint). A lakáshirdetéseket figyelve egy ekkora lakás azon
a környéken havi 60 ezer forint körül van.
Sem a VII., sem a VIII. kerületi önkormányzat nem árulta el a narancs.hu-nak, hogy a
jegyzőnő hány forintért bérli a lakást. Vattamány Zsolt (Fidesz) erzsébetvárosi
polgármester azzal hárította el megkeresésünket, hogy nem rendelkezik érdemi
információval Rimán kerületi bérlakásáról, mivel 2010 decemberében a
vagyonkezelőhöz kerültek az ezzel kapcsolatos jogok. Vattamány egyik első
intézkedéseként lemondott a polgármesteri lakáskeretről való rendelkezésről. A
vagyonkezelőtől a 2011-es közérdekű adatokról szóló információs törvényre
hivatkozva nem kaptunk tájékoztatást.
Mielőtt mostani tisztségébe került, Rimán Edina Józsefváros alpolgármestereként
dolgozott Kocsis Máté (Fidesz) polgármester oldalán. 2010 végén választották meg,
Kocsis Máté akkori indoklásában kiemelte: Józsefváros az elmúlt időben egyre több
külső forráshoz jutott, és e pénzek hatékony felhasználása, valamint a pályázati
lehetőségek optimális kiaknázása miatt vált szükségessé az alpolgármester
kinevezése, aki munkájával és szakmai tapasztalatával tovább erősíti a hivatal
működését. Feladata a fejlesztések koordinálása és a pályázatok végrehajtása lesz.
Az is mellette szólt, hogy tíz éve dolgozik a közigazgatásban, és „négy éve Kocsis
Máté mellett segíti az önkormányzat fejlődését”. (Forrás: jozsefvaros.hu) (Rimán
Kocsis Máté titkárságát vezette. Kocsis 2008-ban még alpolgármester volt, majd
átvette a Fidesz-frakció vezetését, 2009-ben nagy többséggel nyerte az időközi
polgármester-választást, 2010-ben országgyűlési képviselő és a rendészeti bizottság
elnöke lett. Kocsis megerősödéséig Gotthard Gábor volt a legerősebb józsefvárosi
fideszes, aki végül alpolgármesterként köszönt el a kerülettől. Nem ment messzire,
manapság Erzsébetváros jegyzője. Gotthard szintén nem válaszolt kérdéseinkre.)
Rimán Edina erzsébetvárosi bérlakása egyébként ugyanabban a házban van, ahol
Szabó Zoltán (MSZP), Erzsébetváros korábbi polgármestere lakik. (Szabót hivatali
visszaélés miatt fél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a Hunvald-perben
első fokon. A volt szocialista politikus 2002-től éveken át jogosulatlanul használta a
hivatal mobiltelefonját – Hunvald jóváhagyásával –, amivel több millió forintos kiadást
okozott a kerületnek. Szabó most a Demokratikus Koalíció elnökségének tagja.)
Rimán Edina alpolgármesterként a jegyzői pályázatot előkészítő bizottságban
tevékenykedett Egry Attila (Fidesz) alpolgármester és Kocsis Máté polgármester
oldalán. Első nekifutásra nem sikerült megfelelő jelöltet találni. Másodjára igen:
Rimán Edinát. Összeférhetetlenség gyanúja, hogy az előkészítő bizottság tagja nyeri
a pályázatot, nem merült fel, mivel a második jegyzői pályázat előkészítésében
Rimán nem vett részt, Sántha Péterné alpolgármester töltötte be a helyét. Rimán
lemondott alpolgármesteri székéről, és átült a jegyzőibe.

Igaz, nincs jogi doktori végzettséget igazoló egyetemi diplomája, de ez nem is
szerepelt a feltételek között; a törvény lehetőséget ad erre, és Józsefvárosban éltek
is ezzel. A jelentkezőnek igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítéssel, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel kell
rendelkezni – Rimán Edina az első feltételnek felelt meg. Szabó Lajos, a Magyar
Közigazgatási Kar korábbi elnöke anarancs.hu-nak azt mondta, az
igazgatásszervezői végzettség azért került a törvénybe, hogy a kisebb településeken
– ahol nem keletkeznek nagyobb horderejű ügyek – el tudják látni a jegyzői
feladatokat. Nagyobb településeken, városokban, fővárosi kerületekben nem
jellemző, hogy jogi diploma nélkül neveznek ki jegyzőket, és ezt nem is tartja
szerencsésnek.
A jogi diploma hiányának az önkormányzat működése annyiban láthatja hátrányát,
hogy Józsefváros jegyzője nem tudja ellátni a törvényességi ellenőr feladatát, pedig
ez a jegyzői munka egyik kiemelt területe. Az előterjesztések jogi kontrollját nem
végezheti el, ez rendszeresen Mészár Erika aljegyzőre hárul: ő írja alá e
dokumentumokat, Rimán Edina jegyző megbízásából.

Jelenleg itt tartunk – egy kutatóexpedíciónak nyoma veszett, amikor a Rogán család
végtelennek tűnő éléskamrájában az Edwards légibázist kereste, és Livingstone
doktort is keresi még Morton Stanley a tetőkert dzsungeleiben. Ha visszatértek, talán
többet tudunk majd a Rogán-vagyonról, erről a rejtélyes, mindmáig feltérképezetlen
területről, erről a Terra Incognitáról, melynek felderítése a modern tudomány
legkomolyabb feladata.
De elkaptunk egy levelet, amelyet az aggódó édesanya írhatott (volna) fiának:
Anyai intelmek a Rogán-gyerekhez
Nem ebben állapodtunk meg! Török Monika, torokmonika.blog.hu, 2014. 04.02.
Tóni, édes fiam!
Akartam már szólni neked a múltkor, hogy amikor nálatok voltam pár napig, mert
voltál olyan drága és az ünnepekre felvitettél magadhoz, magatokhoz, ne sínylődjek
itten a faluszélen, szóval akartam már mondani, csak mindig kiment a fejemből, mert
a gondok, hát azok vannak aztán jócskán, képzeld, a Pityu is megdöglött, pedig
reggel még kutya baja nem volt, aztán estére már főzhettem belőle leveskét.
Na, akarom mondani, rámjött megint a szapora tinálatok az éjszaka, mert nem
vagyok én szokva a Cilike főztjéhez meg ahhoz a nagy bőséghez, nekem elég itt a
kis kávém kiflicsücsökkel, mondta is a Kovácsné, hogy milyen magasra vitt a sors,
hogy fussa kiflicsücsökre, de ne foglalkozz te ővele, mindig irigy volt, pedig az ura,
isten nyugtassa, hagyott rá szépen.
Hanem azt akartam mondani, hogy nagy nehezen feltápászkodtam, tudod, a
derekam sem a régi már, közgyógyot meg nem kapok mostanában, én nem értem
ezt, jött valami papír, hogy menjek felülvizsgálatra, de hogyan is juthatnék én el oda,
amikor az ajtófélfáig se nagyon tudok.

Botorkálok ott nálatok a sötétben, egyik folyosó a másik után, na, mondok
magamnak, hát hol a fenében – már megbocsáss, de így szaladt ki a számon – van
itt egy kapcsoló, bezzeg nekem elég a petróhoz a gyújtó, mióta kikapcsolták az
áramot, tisztára megtakarítom a rezsit, mert gondolok ám én a te karrieredre is,
kisfiam.
Hát megtaláltam aztán a másik emeleten azt a kapcsolót, és már csak pár
háztömbnyit kellett vánszorognom a rossz térdemmel, az is vágyna már kis melegre,
de szerencsére már jön a tavasz, nem fázok, a Bodri is kimehet az udvarra, már nem
kell melegítenie, de hát hasogat, most mit tegyünk, a kicsi kis nyugdíjamból nem
fussa másra, a nagyobbikat meg elvette valaki, nem tudom, ki volt, de a fene essen
bele, már bocsáss meg, csak kiszaladt a számon.
Hát gyújtom fel a villanytot a vécében, nyitom az ajtót, te, kisfiam, azt hittem, ott
összerogyok zavaromban. Ti az egész Sándor Palotát tartjátok a fajansz mellett?
No, mondom, itt valami nincs rendben, szólok is ennek a Tóni gyereknek, nézessen
már utána, de persze aztán elfelejtettem, mert állandóan csak jöttek a szomszédok,
hogy így, meg amúgy, hogy járjak közben az érdekében, de hát hogy járhatnék én
bárhová közben, amikor simán sem tudok a rossz ízületeimmel.
Te, Tóni, nem bánsz te jól azzal a drága kis Cilikével. Hát hogy engedheted, hogy
azzal a kis fehér kezével ennyit takarítson már utánad meg a kutya után.
Nincs ez rendben így, kisfiam.
Úgy kell azt, hogy az embernek benő a feje lágya, és már nem vágyik a szomszéd
tehenére. Megüldögél szépen a konyha sarkában, a szobát fel sem fűti. Hát minek
nektek az a hatszáz. Tán bizony ennyi gyereket terveztek? Hát tinéktek nem egy
valagatok van, amivel ráültök a klotyóra? Jó, kettőtöknek kettő, tudok én számolni, de
az a tizennyolc vécé, az talán mégiscsak túlzás kisfiam, hát nem kell mindennap
operabált vagy mi a fenét tartani, már megbocsáss, hogy kicsúszott a számon és
beleszólok.
Hanem azzal a szegény Cilikével mi lesz így. Tudod te, mi munka van azzal, hogy az
ember rendben tartsa a tisztaszobát? Mind a hétszázat? Emberesen lesuvickolja az
ablakokat, népszabadsággal, hogy csikorogjon, aztán az ölébe veszi az ezüstöt, nem
érdekel, hogy hívják, biztosan nem tőlünk vitted el, mert apád le is törte volna a
derekadat, aztán meg a söprés... Nem szabad így bánni azzal a fiatalasszonnyal, te
Tóni. Még belegörbed ő is a munkába, mint én.
Hanem azt azért megmondhatnád annak a sok nagyothalló embernek, akik a
készülékkel a fejükön sétálgatnak egyik vécédből ki, a másikba be, hogy
megtörölhetnék rendesen a lábukat, mert úgy kellett utánuk felmosnom a Kossuth
teret, mert amikor bementem a spájzba, hát láttam, hogy összejárkálták azt a szép
kövezetet, pedig pénzbe került az is, vigyázni kell rá.
Drága fiam, vigyázz magadra nagyon, és ne nyitogasd az ablakokat, azt a
rengeteget, mert a végén megfázol abban a nagy huzatban.
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